
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ  
до проекту рішення НКРЗІ  

«Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 13.12.2012 № 649 «Про 
затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком 

телекомунікацій» 
 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 
державного регулювання 

Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 
(далі – НКРЗІ) від 13.12.2012 № 649 «Про затвердження Порядку здійснення 
державного нагляду за ринком телекомунікацій» (далі – Проект рішення 
НКРЗІ) розроблений НКРЗІ відповідно до Плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2014 рік, затвердженого рішенням НКРЗІ            
від 10.12.2013 № 807. 

Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про 
телекомунікації» (далі – Закон) НКРЗІ забезпечує державний нагляд за 
додержанням суб’єктами ринку законодавства про телекомунікації. 

Згідно частини першої статті 19-1 Закону державний нагляд за ринком 
телекомунікацій здійснюється шляхом проведення планових і позапланових 
перевірок, інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на 
запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства суб’єктами 
ринку телекомунікацій. 

На даний час державний нагляд за ринком телекомунікацій 
регламентовано рішенням НКРЗІ від 13.12.2012 № 649 «Про затвердження 
Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій», яке 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України  10.01.2013 за № 92/22624 (далі 
– Порядок). 

За результатами відстеження результативності регуляторного акту та 
набутого досвіду в проведенні заходів державного нагляду встановлено: 

1) не врегульовано питання видачі приписів операторам, 
провайдерам телекомунікацій за результатами розгляду звернень фізичних та 
юридичних осіб відповідно вимог пункту 7 частини третьої статті 19 Закону; 

2) не врегульовано дії комісії у разі відсутності керівника 
(уповноваженої особи) суб`єкта нагляду; 

3) не визначені форми окремих документів щодо результатів заходів 
державного нагляду, передбачених Законом. 

З метою врегулювання зазначених питань НКРЗІ розроблено Проект 
рішення НКРЗІ, яким пропонується внесення змін до діючого Порядку, які 
зокрема, передбачають: 

– визначення порядку дій комісії з перевірки у разі відсутності 
керівника (уповноваженої особи) суб`єкта нагляду; 

– зменшення втручання у господарську діяльність суб`єктів перевірки 
шляхом запровадження безвиїзних перевірок;  
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– визначення форм окремих документів щодо результатів заходів 
державного нагляду, передбачених Законом, що забезпечить відповідність 
документів, які можуть стати підставою для анулювання ліцензії або дозволу, 
вимогам закону. 
 

2. Визначення цілі державного регулювання 
Основними цілями підготовки змін до проекту Порядку є 

удосконалення порядку здійснення державного нагляду за ринком 
телекомунікацій. 

Регулювання та державний нагляд у сфері телекомунікацій повинні 
здійснюватися ефективно та оперативно у відповідності з законодавством та 
не містити будь-яких неузгодженостей чи законодавчих колізій, спрямованих 
на штучну затримку та створення перешкод для вжиття заходів з усунення 
наслідків правопорушень під час здійснення діяльності у сфері 
телекомунікацій. 

Прийняття змін до Порядку сприятиме механізму удосконалення 
державного нагляду за ринком телекомунікацій. 

 
3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів 

досягнення зазначених цілей, аргументації щодо переваги обраного 
способу 

Під час розробки даного Проекту рішення НКРЗІ розглянуто такі 
альтернативні способи досягнення визначених цілей: 

1. Збереження існуючого стану, тобто коли проект рішення НКРЗІ не 
вводиться в дію, що є недопустимим оскільки діючим Порядком не 
регламентовано порядок здійснення державного нагляду за ринком 
телекомунікацій не визначає запровадження безвиїзних перевірок, та порядок 
дій комісії з перевірки у разі відсутності керівника (уповноваженої особи) 
суб`єкта нагляду. 

2. Прийняття Проекту рішення НКРЗІ, є єдиним оптимальним та 
ефективним варіантом розв’язання існуючої проблеми. 

 
4. Описання механізму і заходів, які пропонується застосовувати для 

розв’язання проблеми. 
Для розв’язання вищезазначеної проблеми розроблено проект рішення 

НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 13.12.2012 № 649 «Про 
затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком 
телекомунікацій». 

Проектом рішення НКРЗІ передбачено внесення змін до діючого 
Порядку, зокрема: 

визначення форм деяких документів щодо оформлення результатів 
державного нагляду, передбачених Законом України «Про телекомунікації», 
та зазначеним Порядком; 

визначення порядку дій комісії з перевірки у разі відсутності керівника 
(уповноваженої особи) суб`єкта нагляду; 
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зменшення втручання у господарську діяльність суб`єктів перевірки 
шляхом запровадження безвиїзних перевірок.  

 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття змін до Порядку. 
Впливу зовнішніх факторів на дію внесення змін до Порядку не 

очікується.  
Затвердження проекту змін до Порядку сприятиме дотриманню прав та 

законних інтересів суб’єктів господарювання, діяльність яких є об’єктом 
державного нагляду у сфері телекомунікацій. 

Забезпечення дотримання відповідних прав у свою чергу сприятиме 
забезпеченню ефективного механізму проведення перевірок. НКРЗІ та 
уповноваженими НКРЗІ посадовими особами виконуватимуться положення 
змін до Порядку без залучення додаткових бюджетних витрат та без значної 
зміни функціональних обов’язків. 

У результаті настання наслідків дії змін до Порядку не очікується 
настання шкоди, оскільки акт спрямовано на вдосконалення вже діючої 
процедури здійснення державного нагляду. 

 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття змін до Порядку із 

застосуванням методу аналізу вигод та витрат. 
 

Сфера впливу Вигоди 
  
Суб'єкти 
господарювання 

Створення більш прозорих та чітко визначених умов 
щодо регулювання та нагляду за ринком 
телекомунікацій. Забезпечення рівних умов діяльності 
суб’єктів господарювання на прозорих і 
недискримінаційних засадах 

 Удосконалення чинного законодавства про державний 
нагляд у сфері телекомунікації.  

Держава Визначення ефективної та чітко врегульованої 
процедури здійснення державного нагляду, органу, 
уповноваженого на здійснення державного нагляду за 
дотриманням законодавства про телекомунікації,  

Населення Не вплине 
 
 

7. Обгрунтування терміну дії регуляторного акта 
Обмежень строку дії проекту рішення НКРЗІ немає, що дасть змогу 

розв’язати проблеми та досягти цілі державного нагляду, контролю. 
 

8. Показники результативності регуляторного акта 
1. Якісні та кількісні показники дотримання операторами, 

провайдерами телекомунікацій вимог та норм регуляторного акту. 
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За базові братимуться до уваги показники щодо правильності 
застосування норм регуляторного акта. 

2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія 
регуляторного акта.  

Дія цього регуляторного акта поширюється на операторів, провайдерів 
телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги на території 
України, незалежно від відомчої підпорядкованості і форм власності. 

3. Розмір коштів і час, що витрачатиметься суб’єктами 
господарювання, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта.  

Впровадження регуляторного акта не передбачає витрачання 
додаткових коштів. Очікується зменшення трудовитрат суб’єктів 
господарювання, які необхідні для  виконання передбачених цим проектом 
внесення змін до Порядку. 

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних 
осіб середній, оскільки проект регуляторного акта розміщено в мережі 
Інтернет на офіційному веб-сайті НКРЗІ. 

5. Проект рішення НКРЗІ оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЗІ 
____________ з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та 
юридичних осіб, їх об`єднань. 

 
9. Відстеження результативності регуляторного акта  
Відстеження результативності даного проекту рішення НКРЗІ буде 

здійснюватись НКРЗІ протягом усього терміну його дії шляхом проведення 
аналізу результатів проведених планових, позапланових перевірок та інших 
заходів державного нагляду. 

– базового - після набрання чинності даного рішення НКРЗІ, але не 
пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження 
результативності цього акта; 

– повторного - через рік після проведення базового відстеження, але не 
пізніше двох років з моменту набрання чинності рішення НКРЗІ; 

– періодичних - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення 
заходів з повторного відстеження. 

 
 
Голова Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання 
у сфері зв’язку та інформатизації                   А. Семенченко 
 


